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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 6  

Галузь знань:  

20 Аграрні науки та 

продовольство  

(шифр і назва)   
 

За вибором  

студента 

Загальна кількість го-

дин –  180 
Спеціальність 

208 «Агроінженерія» 
шифр та назва 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  М2-й 3-й 

Тижневе наванта-

ження: 

аудиторних занять – 3 

самостійна робота 

студента – 9 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 12 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год. 

Практичні 

заняття 
10 год. 

Семінарські 

заняття 
год. 

Самостійна 

робота 
136 год. 

Форма контролю: 

екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів магістратури з 

необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, а 

також підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи. 

 

Завдання дисципліни: 

– висвітлити теоретико-методологічні основи, питання методики, техно-

логії та організації науково-дослідницької діяльності, тобто сформувати тео-

ретичне і практичне підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення 

наукових досліджень студентами, магістрантами і аспірантами;  

– ознайомити з основними з формами звітів із наукової роботи; методикою 

підготовки повідомлень, доповідей, виступів; специфікою написання статей, 

курсових та кваліфікаційних (дипломних, магістерських, дисертаційних) ро-

біт. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати 

– зміст основних понять навчальної дисципліни; 

– основні етапи наукового пошуку; 

– методику наукових досліджень, їх планування та організацію; 

– методику пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; 

– методи теоретичних та експериментальних досліджень в психології; 

– особливості формування особистості науковця. 

вміти 
– формулювати проблему, визначати мету, гіпотезу та завдання до-

слідження, висувати нові наукові ідеї, узагальнювати та пояснювати наукові 

факти; 

– розробляти програму дослідження; 

– відбирати методичну основу дослідження з метою комплексної ре-

алізації його завдань; 

– відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою дослі-

дження; користуватися сучасними джерелами наукової інформації;  

– порівнювати результати експерименту з теоретичними обґрунту-

ваннями проблеми;  

– робити певні узагальнення та висновки з тематики наукового дос-

лідження; 

– оформлювати отримані результати у вигляді наукових статей, до-

повідей; використовувати дані досліджень у практичній діяльності. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1: «Методологія наукових досліджень». 

 

Тема 1. Основи наукознавства в сучасному світі [1,4]. 

 Структура, тенденції розвитку і класифікація науки в Україні. 

 Організація науково-дослідної діяльності в Україні.  

 Поняття, зміст і функції науки. 

 Наукознавство та його розвиток. 

 Шлях становлення наукової теорії. 

 Специфіка наукового і повсякденного пізнання. 

 Класифікація принципів науки і наукового пізнання. 

 

Тема 2.  Методологія наукових досліджень [1,4].  

 Види наукового дослідження, ознаки і класифікація. 

 Наукове пізнання: методологія, принципи та методи. 

 Характеристика методів наукового пізнання. 

 Принципи та методи наукового пізнання. 

 Аксіоматизація наукових теорій. 

 Гіпотези у методології наукових досліджень. 

 Докази у наукових дослідженнях. 

 Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація.  

 

Тема 3. Організація наукового дослідження [2,3]. 

 Технологія наукових досліджень. 

 Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції та струк-

тура програми дослідження. 

 Послідовність та етапи виконання наукових досліджень. 

 Напрям тема та мета наукового дослідження.  

    
Змістовий модуль 2: «Методика теоретичних і експериментальних 

досліджень» 
Тема 4. Методика теоретичних і експериментальних досліджень [5,8]. 

 Методика теоретичних досліджень. 

 Системний підхід у науковому дослідженні. Поняття системи. Моделю-

вання у науковому дослідженні. 

 Поняття системи та її властивості. 

 Сутність методу моделювання. 

 Методика експериментальних досліджень. 

 Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях. 
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Тема 5. Психологія наукової діяльності [5,8]. 

 Психологія наукової творчості. 

 Науково-психологічні дослідження. 

 Етика наукових досліджень. Етичний кодекс вченого. 

 Наукова етика в наукових дослідженнях.  

 

Тема 6. Апробація наукового дослідження та опублікування результатів 

[5,8]. 

 Оформлення звіту про результати наукової роботи. 

 Складання і подання заявки на винахід. 

 Апробація наукових матеріалів. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Номер 

тижня 

Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. 
сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень 

1 

Лекція 1 

Основи наукознавства 

в сучасному світі  

 

2     

Лабораторна 

робота 1 

Вибір напряму науко-

вого дослідження 
 2   2 

 

Самостійна 

робота 1Л 

Методологія, метод і 

методика наукового 

дослідження 

   8 1 

2 

Лабораторна 

робота 2 

Методичні основи на-

укового дослідження  2   2 

Самостійна 

робота 2Л 

Методи дослідження. 

Становлення наукової 

теорії 

   8 1 

Практична 

робота 1 

Відбір чинників екс-

пертним методом 
  2  1,5 

Самостійна 

робота 1П 

Зміст завдання пов-

ного статистичного 

аналізу експертного 

оцінювання, оцінка 

пріоритетів пропози-

цій 

   8 1 

3 

Лекція 2 
Методологія наукових 

досліджень  
2     

Лабораторна 

робота 3 

Основи теоретичних 

досліджень 
 2   2 

Самостійна 

робота 3Л 

Теоретичне пізнання. 

Процес наукового те-

оретичного дослі-

дження 

   6 2 

4 

Лабораторна 

робота 3 

Основи теоретичних 

досліджень  2   1 

Самостійна 

робота 3Л 

Логіко-структурні 

схеми: логічна схема 

побудови аргумента-

   6 1 
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ції. класифікація спо-

стережень у наукових 

дослідженнях 

Практична 

робота 2 

Відсіювання чинників 

за наслідками попере-

днього експерименту 

  2  1,5 

Самостійна 

робота 2П 

Сутність експериме-

нту, загальні вимоги 

до проведення, класи-

фікація експериментів 

   8 1 

5 

Лекція 3 
Організація наукового 

дослідження. 
2     

Лабораторна 

робота 4 

Основи експеримен-

тальних досліджень  2   2 

Самостійна 

робота 4Л 

Етапи підготовки нау-

кового експерименту, 

методика експериме-

нту, визначення осно-

вних статистичних 

характеристик вибір-

кової сукупності 

   8 1 

6 

Лабораторна 

робота 5 

Основи пошуку, нако-

пичення та опрацю-

вання наукової інфор-

мації 

 2   1,5 

Самостійна 

робота 5Л 

Правила ефективного 

засвоєння наукової ін-

формації, види джерел 

інформації, особливо-

сті інформаційного 

пошуку при прове-

денні наукового дослі-

дження 

   8 1 

Практична 

робота 3 

Визначення мінімаль-

ного необхідного чи-

сла вимірювань, роз-

поділених за нормаль-

ним законом 

  2  1,5 

Самостійна 

робота 3П 

Основні характерис-

тики нормального роз-

поділу, ймовірність 

безвідмовної роботи 

   8 1 
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7-8 

Самостійна 

робота  
Підготовка до ПМК-1    6  

ПМК-1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 98 год. 6 12 6 74 35 

Змістовий модуль 2. «Методика теоретичних і експериментальних  

досліджень» 

9 

Лекція 4 

Методика теоретич-

них і експерименталь-

них досліджень 
2     

Лабораторна 

робота 6 

Правила складання бі-

бліографічного опису 

для списків літератури 

і джерел 

 2   5 

Самостійна 

робота 6Л 

Наукометричні бази, 

правила наведення ци-

тат і бібліографічних 

посилань у текстах на-

укових та навчальних 

робіт 

   8 3 

10 

Лабораторна 

робота 7 

Методи пошуку рі-

шення технічних за-

дач 
 2    

Самостійна 

робота 7Л 

Основні етапи про-

цесу рішення техніч-

них задач і їхнє мето-

дологічне забезпе-

чення, 

постановка технічної 

задачі, формулювання 

умов та пошук ідеї рі-

шення 

   8  

Практична 

робота 4 

Планування повного 

факторного експери-

менту 
  2   

Самостійна 

робота 4П 

Теорія експерименту, 

стратегія побудови 

математичної моделі, 

основні етапи плану-

вання та проведення 

експерименту 

   8  
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11 

Лекція 5 

Психологія наукової 

діяльності  

 
2     

Лабораторна 

робота 8 

Основи етики науко-

вих досліджень  2   5 

Самостійна 

робота 8 

Етичний кодекс вче-

ного, етика вченого, 

головні основополо-

жні цінності навколо 

яких будуються норми 

науки 

   8 3 

12 

Лабораторна 

робота 9 

Виклад та обґрунту-

вання наукових  

результатів 

2 2    

Самостійна 

робота 9Л 

Принципи раціональ-

ної організації науко-

вої діяльності 

   8  

Практична 

робота 5 

Методика визначення 

рівнянь і коефіцієнтів 

регресії 

  2  5 

Самостійна 

робота 5П 

Апроксимація резуль-

татів експерименталь-

них досліджень, 

регресивний аналіз ре-

зультатів експеримен-

тальних досліджень 

   8 4 

13 

Лекція 6 

Апробація наукового 

дослідження та опуб-

лікування результатів 

2     

Лабораторна 

робота 9 

Виклад та обґрунту-

вання наукових  

результатів 

 2    

Самостійна 

робота 9Л 

Організація творчої 

діяльності дослідника 
   8  

14-15 

Самостійна 

робота  
Підготовка до ПМК-2    6  

ПМК -2 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 82 год. 6 10 4 62 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни 180 100 



11 

 

  

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Наукова діяльність. Види наукової діяльності. 

2. Історичні етапи науки. 

3. Розвиток науки у XIX столітті. 

4. Наука XX століття і початку XXI століття: характерні особливості. 

5. Перелічіть методи емпіричного і теоретичного пізнання. 

6. Види наукових досліджень і їхня класифікація. 

7. Сформулюйте визначення поняття метод наукових досліджень. 

8. Приведіть класифікацію методів наукового дослідження. 

9. Назвіть загальнонаукові методи дослідження. 

10. Дайте характеристику методів емпіричного дослідження. 

11. Перелічіть і дайте характеристику методів теоретичного дослідження. 

12. Опишіть метод аналізу і синтезу. 

13. Що таке синергетичний підхід у наукових дослідженнях? Для вивчення 

яких систем цей підхід застосовується? 

14. Дайте характеристику методологічним підходам, що використовуються 

в області технічних наук. 

15. Теоретичні та методологічні принципи науки. 

16. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези. 

17. Методологія наукового дослідження. 

18. Фундаментальні наукові дослідження. 

19. Прикладні наукові дослідження. 

20. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні 

21. Загальнонаукові методи дослідження. 

22. Організація наукової діяльності в Україні. 

23. Застосування дедуктивного та індуктивного методів. 

24. Метод системного аналізу. 

25. Дайте визначення предмету і сутності науки. 

26. У чому полягає процес наукового пізнання? 

27. Якими ознаками характеризується наукова діяльність? 

28. Яка структура формування теорії? 

29. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 

30. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності 

31. Що таке суб’єкт та предмет наукової діяльності. 

32. Охарактеризуйте наукову школу, її ознаки. 

33. Що передбачає класифікація наук? 

34. Назвіть види оформлення результатів наукової діяльності. 

35. Структурна організація наукової діяльності в Україні. 

36. Що розуміють під терміном «наукова ідея»? 

37. Що розуміють під терміном «гіпотеза»? 
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38. Що розуміють під терміном «судження»? 

39. Що розуміють під терміном «наукова гіпотеза»? 

40. Що розуміють під понятійним апаратом науки? 

41. Що розуміють під терміном «теорія»? 

42. Що розуміють під терміном «принцип»? 

43. Назвіть основні принципи науки і наукового пізнання. 

44. У чому полягає сутність принципів «здорового глузду»? 10.У чому по-

лягає сутність принципів діалектичного пізнання? 

45.  Що розуміють під науковим дослідженням? 

46. Які види наукових досліджень Вам відомі? 

47. Дайте характеристику фундаментальним науковим дослідженням. 

48. Дайте характеристику прикладним науковим дослідженням. 

49. Охарактеризуйте теоретичне пізнання. 

50. Охарактеризуйте загальнологічні методи пізнання. 

51.  У чому полягають відмінності наукового пізнання від наукового дослі-

дження. 

52. Дайте характеристику наукового дослідження. 

53. Які є форми наукових досліджень? 

54. Що таке об’єкт, предмет та фактори наукового дослідження? 

55. Як Ви розумієте гіпотезу дослідження? 

56. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження. 

57. Що розуміють під теоретичними завданнями дослідження? 

58. Назвіть послідовність етапів наукового дослідження. 

59. Вимоги до вибору теми дослідження. 

60. Етапи реалізації та оформлення результатів наукового дослідження. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними 

джерелами. 

2. Методологія теоретичних досліджень. 

3. Бібліографічний апарат наукових досліджень. 

4. Наукова інформація та способи її пошуку. 

5. Пошук інформації за ключовим словом. 

6. Комп’ютер як інструмент науково-дослідної роботи. 

7. Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна характеристика. 

8. Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку. 

9. Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних, 

мовних та географічних меж. 

10. Джерела пошуку інформації, їх класифікація. 

11. Джерела первинної та вторинної інформації. 

12. Характеристика масиву інформаційних матеріалів. 

13. Пошук інформації, його етапи. 
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14. Електронні засоби пошуку інформації. 

15. Види та ознаки наукової інформації. 

16. Що таке інформатика, і які завдання вона вирішує? 

17. Назвіть головні принципи інформаційних відносин та галузі інформації. 

18. Які етапи накопичення наукової інформації? Які ви знаєте етапи ви-

вчення наукових джерел? 

19. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел? 

20. Використання автоматизації та ЕОТ. Недоліки інформації WEB. 

21. Техніка опрацювання інформації. 

22. Який порядок роботи над текстом? 

23. Які вимоги до використання цитат? 

24. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення? 

25. Які види каталогів використовуються?  

26. Що таке експериментальні дослідження і з якою метою вони прово-

дяться? 

27. Дайте визначення математичної моделі. 

28. Охарактеризуйте етапи математичного моделювання. 

29. Що є робочим інструментом статичного аналізу? 

30. Дайте визначення статистичної гіпотези? 

31. Які похибки зустрічаються при вибірковому спостереженні? 

32. Перерахуйте основні правила, які повинні виконуватись при проведенні 

статистичних спостережень. 

33. Що таке кореляційний зв’язок? 

34. Охарактеризуйте методи виявлення кореляційного зв’язку.  

35. Що розуміють під терміном «моделювання»? 

36. Наведіть класифікацію методів математичного моделювання. 

37. Назвіть основні постулати моделювання. 

38. Які співвідношення між моделлю та системою Вам відомі? 

39. Наведіть класифікацію моделей. 

40. Які вимоги висуваються до моделей? 

41. Дайте характеристику звіту про НДР. 

42. Як складається і подається заявка на винахід? 

43. Що означає апробація наукових досліджень? 

44. Які вимоги висуваються щодо написання наукової статті у фаховому жу-

рналі? 

45. Як визначається обсяг наукових праць? 

46. Що розуміють під впровадженням науково-дослідних робіт? 

47. Наукова публікація. Поняття. Функції основні види. 

48. Наукова монографія. 

49. Наукова стаття та її структурні елементи. 

50. Тези наукової доповіді. Правила їх написання. 

51. Правила оформлення публікацій. 

52. Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт. 

53. Оформлення таблиць та малюнків у Microsoft Word. 
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54. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи. 

55. Опишіть схему рішення технічної задачі. 

56. Перелічить етапи рішення проектних задач й їхнє методологічне забез-

печення. 

57. Яка роль аналізу технічної задачі? 

58. Опишіть метод аналізу властивостей. Які можливості пропонує даний 

метод при аналізі технічної задачі? 

59. Дайте формулювання ідеального кінцевого результату? 

60. Перелічить обов'язкові елементи умов завдання. 

61. Приведіть приклади технічних і фізичних протиріч. 

62. Типові прийоми подолання технічного протиріччя. 

63. Правила проведення методу мозкового штурму? 

64. Відмінності методів «синектика» й «мозковий штурм». 

65. Особливості морфологічного аналізу як системного підходу в області 

винахідництва. Етапи виконання робіт при морфологічному аналізі. 
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